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1. Az egyesület bemutatása
1.1. Az egyesület adatai
Elnevezés:

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

Képviselő:

Lódi Gábor

Székhely:

3527 Miskolc Selyemrét u. 1. sz.

Levelezési cím:

3527 Miskolc Selyemrét u. 1. sz.

Adószám:

19337326-2-05

KSH száma:
Közhasznúsági fokozat:

19337326-9312-521-05
közhasznú szervezet

Bírsági nyilvántartásba vételi végzés száma: 11.Pk. 60.147/2009/6
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel száma:
Nyilvántartásba vétel kelte:

64.709

2009.09.08.

1.2. A szervezet célja
A szervezet működési körének jellege: sporttevékenység
A sportszövetség célja:
A szövetségben sportoló tagok sportolásának (versenyeztetésének), önként vállalt
sporttevékenységének biztosítása és szervezése, illetve a tagok sportkultúrájának fejlesztése.
E cél érdekében:
• lehetőséget biztosít a tagok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, művelődéséhez,
sportoláshoz;
• elősegíti a társadalom különböző korosztályainak egymáshoz közeledését;
• szervező munkát végez a diáksport iránt érdeklődők számának növelése érdekében;
•
baráti, közösségi szellem kialakítása érdekében összejöveteleket szervez, és
együttműködik a helyi önkormányzattal a rendszeres mozgás és egészséges életmód
kiszélesítése érdekében;
•
helyi szinten képviseli s diáksport szervezeteket, összehangolja tevékenységüket;
•
segíti a helyi közoktatási intézmények diáksport szervezeteinek belső sportéletét,
közreműködik a rendszeresen sportoló diákok arányának növelésében;
•
dönt a rendelkezésre álló, illetve hatáskörébe utalt pénzeszközök elosztásáról és
felhasználásáról.

1.3. A számviteli rendszer bemutatása
Jogszabályi háttérként a beszámoló összeállításánál a többször módosított 2000. évi C.
törvény a számvitelről, valamint a 224/2000 (XII.9) kormányrendelet a „számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól” szolgáltak.
•
Az egyesület kettős könyvvitelt vezet. A könyvvezetési feladatainak elvégzésére a
KÖNYV-L-M ’99 Kft. bízta meg. A KÖNYV-L-M ’99 Kft. a bizonylatok alapján az
analitikus és főkönyvi nyilvántartásokat számítógépes programok segítségével végzi.
A beszámolót összeállította: Mezeiné Lakó Beáta
3528 Miskolc Sík u. 16. sz.
PM regisztrációs száma: 128857
•
Az egyesület a 2011-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított
össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves
beszámoló
elkészítésénél az összköltségeljárással készített eredmény-kimutatás „A”
változatát választotta.
•
Az egyesület közhasznú, mely mentesíti a társasági adó fizetési kötelezettsége alól,
amennyiben árbevétele és ahhoz kapcsolódó költségei a cél szerinti tevékenység végzése
során keletkeznek. A nyilvántartásokban ennek megfelelően külön mutatja ki a közhasznú és
nem közhasznú tevékenység bevételeit és költségeit.
•
A befektetett és egyéb eszközök értékelése tekintetében a számviteli törvényben
meghatározott értékelési elvek az irányadóak, kivéve a tárgyi eszközök értékcsökkenésének
elszámolását, melyre az adózási jogszabályok szerint került sor.

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Miskolc Városi Diáksport Szövetség 2011. évben 18,5 millió Ft pénzbeli támogatásban
részesült a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből.
A támogatás célja, a városi diáksport támogatása. Az egyesület az ennek érdekében
felmerült működési kiadásaira használhatta az összeget.
A támogatási szerződésben rögzített összeg teljes egészében átutalására került az alábbi
ütemezés szerint:
2011.05.02.
2011.10.07.
2011.12.08.
2011.12.22.

7.664.000,- Ft
7.600.000,- Ft
2.236.000,- Ft
1.000.000
,- Ft

A sportegyesület 19.493.927 Ft-ot használt fel 2011 évben a céljai szerinti közhasznú
feladatok ellátásához. A 2010 évben kapott támogatásból 1.521.927,- Ft-ot különített el a
2011 évi kiadásaira. A 2011 évben kapott 18.500.000,- Ft támogatásból az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján 528.000,- Ft-ot a 2012 évi kiadásaira használhat fel. Ezt az
összeget a beszámolóban passzív időbeli elhatárolásként szerepelteti.

A célok megvalósulásáról illetve a nyújtott támogatás felhasználásáról az egyesületnek
2012. január 31-ig kellett elszámolnia.
Ezen kívül NCA pályázat keretében 464 ezer Ft támogatást kapott 2011.08.31-én, mely
összeg teljes egésézben fel is használta.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tev.eredménye
Vállalkozási tev.eredménye
Egyéb

Előző évi
összeg
(eFt)
0
0
0
0
754
754
0
0

Tárgyévi
összeg
(eFt)

Változás
%
eFt

0
0
0
0
-40
-40
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
-794
-794
0
0

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Miskolc Városi Diáksport Szövetség 2011 évben 11.554 ezer Ft cél szerinti juttatást
nyújtott a tagjai körébe tartozó oktatási intézményeknek a diákport tevékenységük
finanszírozására.
Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatás
ÖSSZESEN:
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege eFt

Eltérés

Előző évi

Tárgyévi

%

eFt

12 092
12 092
0
12 092
0
0
0
0
12 092

11 554
11 554
0
11 554
0
0
0
0
11 554

95,55
95,55
0
95,55
0
0
0
0
95,55

-538
-538
0
-538
0
0
0
0
-538

0

0

0

0

0
0
0
0
12 092

0
0
0
0
11 554

0
0
0
0
95,55

0
0
0
0
-538

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól és szerveitől kapott támogatás mértékének
kimutatása
A szövetség 2011 évben támogatást a helyi önkormányzattól és Nemzeti Civil Alapból
kapott, a 2. pontban leírtak és a 2. számú melléklet szerint.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
A sportegyesületnél a személyi jellegű ráfordítás 2.705 ezer Ft volt.
Társadalmi szervezet lévén az elnökségi tagok, az elnökségi munkáért külön tiszteletdíjban
nem részesülnek. Az elnökségi tagok egyben szakágvezetői feladatokat is ellátnak, így
díjazásukat ezen feladat ellátásáért kapták.

7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
A diákverseny rendszer korszerűsítése
A Miskolc Városi Diáksport Szövetség versenyrendszere a város jelenleg érvényben levő
sportkoncepciójához, valamint a Magyar Diáksport Szövetség által kiírt diákolimpia
versenyrendszeréhez igazodik. 2010. évben az elnökség rendszeresen ülésezett, hogy
kialakítsa a szakmai irányvonalat. Többször megfogalmazott és eltökélt célunk, hogy a
költségvetésben a diáksportra elkülönített keret a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra és
minél több gyereket vonjunk be a rendszeres sportolásba, a diáksport versenyrendszerébe.
Ennek érdekében a versenyrendszert korszerűsítettük. Az eredményességi támogatás az
újonnan kialakított versenyrendszerre épül és csak az iskolában végzett munkáért ad pontot,
felértékelődött a testnevelők által végzett munka, a versenyeken elért iskolai eredmény.
Követelményrendszerünkben minimális elvárást határoztunk meg, mely kimondja, hogy az
iskolákban az alsó és felső tagozatnál egyaránt, valamint a középiskolákban mennyi
versenyen kell indulni. Ezeket a követelményeket úgy szabtuk meg, hogy minden iskolatípus
a tanulói létszámtól függetlenül teljesíteni tudja azokat. Azok az iskolák, amelyek ezt nem
teljesítik, az eredményességi támogatásból nem részesülhettek.
A versenyrendszert 3 nagy pillérre építjük:
1.) Diákolimpia
A Magyar Diáksport Szövetség felmenő versenyrendszeréhez kapcsolódó városi
diákolimpiai rendszer, melyet 6 korcsoportban, 14 sportágban hirdetünk meg. Az
elmúlt tanévben a körzeti és városi diákolimpiai versenyeken közel 8000 diák mérte
össze tudását.
Az alapfokú iskolák versenyében, a megyei elődöntőkön és döntőkön 136 első helyet
szereztünk, míg a középiskolák versenyszámaiban 80 megyebajnok volt miskolci
középiskolás. A Magyar Diáksport Szövetség, valamint a szakszövetségek által
megrendezett Országos Diákolimpiai döntőkön egyéni és csapatsportágakban 47
miskolci diák állhatott a dobogó legfelső fokára és vehette át az aranyérmet.

2.) Amatőr versenyrendszer
A közgyűlésünkön elfogadott céljaink megvalósítása érdekében, a 2010/2011-es
tanévben 14 sportágban 6 korcsoportban hirdettünk meg amatőr versenyeket. Az
amatőr versenyek számának növelésével szeretnénk minél több lehetőséget
biztosítani azon diákoknak, akik kifejezetten csak iskolai keretek között ismerkednek
meg egy-egy sportággal, és a szabadidejük helyes eltöltése, valamint
egészségmegőrzés a céljuk.
3.) Szabadidős rendezvények
Ezen versenyforma keretén belül, elsősorban életmód sportágak kerültek előtérbe.
Ezek közül is kiemelkedik a turizmus erősítésére való törekvésünk. Több túrát
hirdettünk meg a Bükk helységbe, melyen az elfogadott eredményességi
szabályzatunk szerint, legalább egyszer minden iskolának részt kell venni. A tanév
első félévének tapasztalati igen kedvezőek ezen a területen, hiszen az eddig szervezett
3 túrán, közel 500 gyerek vett részt.
A versenyrendszer szélesítését és a korosztályi bővítést szolgálja az az új kezdeményezésünk
is, amely az óvodák bevonását célozza meg a szervezett versenyrendszerbe. A 2010/2011-es
tanévben az óvodák számára meghirdettük a játékos sorversenyt, melyre 14 óvoda
jelentkezett, valamint az ovis vízivetélkedőt, melyre már 9 óvoda küldte el jelentkezését.
A Miskolc Városi Diáksport Szövetség nagy erőpróbája volt 2010 tavaszán két diákolimpia
országos döntő rendezése. A Szövetségünk vezetése és aktívái jól vizsgáztak, hisz mind az III. korcsoportos Grundbirkózás, mind a IV. korcsoportos Röplabda diákolimpia országos
döntő rendezése, széles szakmai elismerést váltott ki.

Miskolc, 2012. március 28.

Lódi Gábor
elnök

Záradék:

A Miskolc Városi Diáksport Szövetség 2012. ???????????????? ülésén elfogadta a 2011. évi
tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

ezei

Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011 év

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Központi költségvetési szervtől
Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzeti Sporthivatal
Elkülönített állami pénzalap
Helyi Önkormányzat és szervei
Városi Önkormányzat
Városi önkormányzat
Kisebbségi települési önkormányzat
Települési önkormányzat társulása
Magánszemélyektől
Egyéni vállalkozóktól
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól
Jogi személyiség nélküli társaságtól
Közhasznú szervezettől
SZJA 1% (NAV)
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)
Egyéb

ÖSSZESEN:

Működési támogatás
Programtámogatás

Támogatás összege (Ft)
előző évei
tárgyévi
0
0
0
0
21 478 073
21 478 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 478 073

0
464 000
0
0
19 493 927
19 493 927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 957 927

Változás
%

Ft
0
0
0
90,76
90,76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,92

0
+464 000
0
0
-1 984 146
- 1 984 146

-1 520 146

Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifizetések
Természetbeni juttatások
Szja mentes
Szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
Adott kölcsönök
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások

ÖSSZESEN:

Juttatás összeg
előző évi
tárgyévi
30 000
30 000
0
30 000
0
0
0
0
0
0
30 000

Eltérés
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-30 000
-30 000
0
-30 000
0
0
0
0
0
0
-30 000

Megjegyzés

